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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΨΕΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ”

ΚΑΕ 02.01.071.9779.01

74.000,00 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου
Αφορά την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, κουζινων και την ανακαίνιση των

χρωματισμών των όψεων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων

Π.Σ.Ε

2.Ανάλυση Εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, ειδών υγιεινής,

ερμαρίων και γυψοσανίδων

 Κατασκευή και τοποθέτηση ερμαριών στις κουζίνες των κτιρίων

 Ανακίνηση χώρων υγιεινής

 Τοποθέτηση ξύλινων θυρών

 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών.
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ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Προβλέπεται η πλήρης αποξήλωση των ειδών υγιεινής – νεροχυτών, απομάκρυνση

όλων των άχρηστων υλικών και προετοιμασία των χώρων για την τοποθέτηση των

νέων ειδών υγιεινής-νεροχυτών και την πλήρη σύνδεση των νέων δικτύων με τα

υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για την ομαλή λειτουργία της

εγκατάστασης.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

α) ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 1/2",

το οποίο θα αρχίζει από το σημείο παροχής νερού των παλαιών ειδών και θα

καταλήγει στους νέους υδραυλικούς υποδοχείς (καζανάκια χαμηλής πιέσεως,

νιπτήρες, νεροχύτες κ.λ.π), με την παρεμβολή διακοπτών τύπου volval.

β) ανακατασκευή του δικτύου αποχέτευσης όπου απαιτηθεί από πλαστικούς

σωλήνες (PVC) πιέσεως 6atm, αναλόγων διατομών σύμφωνα με τις οδηγίες της

επίβλεψης, τοποθέτηση πλαστικών σιφωνίων δαπέδου με εσχάρες. Το δίκτυο

αποχέτευσης θ’ αρχίζει από τους υδραυλικούς υποδοχείς (λεκάνες, νιπτήρες,

νεροχύτες κ.λ.π) και θα καταλήγει στο υφιστάμενο δίκτυο.

γ) στην εγκατάσταση θα τοποθετηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τα σχέδια είδη

υγιεινής ήτοι νιπτήρες πορσελάνης με τ’ αντίστοιχα σιφώνια και τις βαλβίδες, λεκάνες

με τα καζανάκια από πορσελάνη, νεροχύτες, χαρτοθήκες, σαπωνοθήκες, εταζέρες,

καθρέπτες τοίχου κ.λ.π

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης των WC και κουζινών και αναλυτικότερα :

αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων και καλωδιώσεων, τοποθέτηση νέων

φωτιστικών σωμάτων τύπου πλαφονιέρας με φωτιστικό LED ισχύος 18W,

τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης σε όλους τους χώρους των WC και των κουζινών,

μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων ΝΥΜ 3Χ1.5mm εντός καναλιού τύπου

LEGRAND διαστάσεων 20Χ12.5mm.
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ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ενδέχεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης και

άλλων εργασιών μη προβλέψιμων κατά τη σύνταξη της μελέτης και οι οποίες θα

αντιμετωπιστούν επί τόπου και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι απολύτως

καινούργια με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα

με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της

επίβλεψης και θα παραδοθούν σε θέση πλήρους και ομαλής λειτουργίας αφού

προηγηθούν όλες οι απαραίτητε δοκιμές.

Λαμία, 10 -2 -2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λαμία, 10 - 2 -2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Λαμία, 10 - 2 -2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.

Χρυσάνθη Κοντακτσή Λάμπρος Συλεούνης Αθ..Ζωβοϊλη

Πολ/κός Μηχ/κός Α΄β Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α΄β. Τοπ/φος Μηχ/κός Α΄β.

Ιωάννης Ζωβοιλης
Μηχ/γος Μηχ/κός Α΄β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. 279/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(πρακτικό 9ο/02-03-2021 θέμα 23ο και ΑΔΑ:61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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